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Deventer, 16 augustus 2020 
 
   
 
Geachte ouder(-s), verzorger(-s),   
 
   
 
Vlak voor de zomervakantie mochten we gelukkig weer allemaal tegelijkertijd naar school. 
Niet dat Corona verdwenen was, maar wel dat we met de juiste veiligheidsmaatregelen 
eindelijk iedereen in de klas weer konden ontmoeten. Daar hebben we lang naar uitgekeken 
en het is heel fijn dat we ook nu, half augustus, weer met zijn allen naar school kunnen.    
 
Helaas hebben we wel nog steeds met Corona te maken en zullen we de volgende 
veiligheidsmaatregelen moeten nemen en hanteren. Arkelstein heeft nauw contact met de 
GGD.    
 
   
 
Quarantaine.   
 
Misschien bent u met uw kind op vakantie geweest in een gebied waar volgens het RIVM 
code oranje of code rood geldt. In dat geval dient ieder lid van het gezelschap 14 dagen in 
quarantaine, na thuiskomt. Het is belangrijk dat u deze richtlijn volgt. De thuisquarantaine 
wordt niet als verzuim gemeld. Uw kind krijgt dan thuis opdrachten voor school.    
 
Mocht om die reden uw kind aan het begin van het schooljaar niet meteen op school kunnen 
verschijnen, wilt u dat dan uiterlijk dinsdagmorgen 18 augustus telefonisch melden aan de 
administratie Arkelstein?   
 
Net als vóór de zomervakantie geldt de opdracht om thuis te blijven ook als uw kind 
coronaverschijnselen vertoont. Wilt u ook dat via de administratie laten weten?   
 
   
 
In het gebouw.   
 
Bij de entree van het gebouw wordt nog steeds verwacht dat leerlingen hun handen 
ontsmetten. Dat kan ook bij binnenkomst in de klas nog een keer, na bijvoorbeeld een 
lessenwisseling. Het eenrichtingsverkeer bestaat niet meer. Het is van belang dat leerlingen 
via de kortste route naar een volgend lokaal gaan; daar past een omweg die door 
eenrichtingsverkeer veroorzaakt wordt, niet bij. De anderhalve meter afstand tussen de 
leerlingen onderling is niet langer van kracht. Wel de anderhalve meter ten opzichte van de 
medewerkers van de school. Leerlingen moeten zich daar goed bewust van zijn. Alleen zo 
kunnen medewerkers ook voor hun eigen veiligheid zorgen.   
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Lessen.   
 
In principe gaan alle lessen volledig volgens rooster door. Het is mogelijk dat een docent 
vanwege Corona niet naar school kan komen. In dat geval worden de lessen zoveel mogelijk 
via Teams verzorgd en zal een andere collega het toezicht in het lokaal overnemen.    
 
We bieden docenten aan om in de les een mondkapje of gezichtsscherm te dragen. Het kan 
dus zijn dat leerlingen daar in de les mee geconfronteerd worden.    
 
Leerlingen die zijn vrij een mondkapje te gebruiken. Ze moeten hier wel zelf voor zorgen.    
 
   
Leswisselingen en pauzes.   
 
Leerlingen gaan bij een leswisseling via de kortste route naar het volgende lokaal. Zij kunnen 
daar direct naar binnen en plaatsnemen.    
 
In het gebouw van Arkelstein is het niet goed mogelijk om met gespreide pauzes te werken. 
Daarom zullen alle leerlingen dus tegelijk pauze hebben, net als altijd. Om te grote drukte in 
het gebouw te voorkomen zal het grootste deel van de leerlingen buiten het gebouw 
pauzeren.    
 
Bij slecht weer zullen er andere maatregelen genomen worden.    
 
   
Ventilatie.   
 
Arkelstein heeft in alle lokalen voldoende ramen en deuren om de ventilatie te kunnen 
garanderen. De ramen en deuren zullen tijdens de lessen volledig open staan.    
 
  
Ouderbezoek   
 
Wij vragen van u om niet zomaar naar school te komen, maar eerst een afspraak te maken. 
Zo kunnen wij ook voor u de veiligheid garanderen. Daarnaast noteren wij van ouders en 
bezoekers zodra ze de school betreden de contactgegevens en het tijdstip.    
 
   
 
Arkelstein blijft de ontwikkelingen goed volgen. Indien nodig zullen we de maatregelen 
verscherpen. Maar hopelijk gaat het straks de goed kant op en kunnen de maatregelen 
versoepeld worden.    
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Wij zijn van plan er een mooi schooljaar van te maken en zullen er alles aan doen om kind 
tot leren te laten komen. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op.   


